
De mens in een
toestand van zegen (1)

De mens, gevallen uit
zĳn hoge positie
en in vĳandschap
met God (2-8)

De vĳandschap bereikt
zĳn hoogtepunt
in de antichrist (9-15)

De mens uiteindelĳk
eindigt gezegend door
het genadige werk van
de "Mens Jezus
Christus" (16-41)

In Genesis is de mens
de centrale gedachte.
In Exodus is het de natie
Israēl, evenals in het twee-
de boek der Psalmen.

Het begint met de "stem"
ult de diepte van
ellende en verdrukking,
evenals Exodus.

Het eindigt met de Koning-
Messias heersend over het
verloste volk, voor de twee-
de maal bĳeengebracht
van de 4 hoeken der aarde
(Psalm 72), zoals het voor
de eerste maal uit Egypte
gebracht was.

In dit deel worden de
raadsbesluiten Gods ge-
zien in betrekking tot het
heiligdom, dat genoemd,
en waarop gezinspeeld
wordt, in bĳna iedere
psalm.

Het Heiligdom wordt
gezien vanaf zĳn ver-
woesting tot aan zĳn
herstel in de volheid
der tĳden.

Zoals Numeri het "boek
van de woestĳn" of aarde
is, zo is ook in dit vierde
deel de aarde de
centrale gedachte.

Zegen voor de aarde is
nodig (Psalm 90 t/m 94),
wordt verwacht (95-100)
en zal eenmaal genoten
worden (101-106).

Psalm 90 werd geschre-
ven door Mozes geduren-
de de rondzwervingen
van Israēl in de woestĳn.

Al de lering van dit vĳfde
deel is gegroepeerd
rondom het Woord van
God.

Het boek opent met
Psalm 107, waar wĳ de
sleutel vinden (vs. 20),
terwĳl grootste psalm
van het gehele boek is.

Boek I
Psalm 1 t/m 41

Corresponderend met
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Israëls ellende (42-49)
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Boek V
Psalm 107 t/m 150

Boek IV
Psalm 90 t/m 106

Boek III
Psalm 73 t/m 89

Boek ll
Psalm 42 t/m 72


